
  
Graha Simatupang 
7th Floor, Tower 2-Unit C 

Jakarta, 12540 
Indonesia 
 
Tel. +62-21-782-9461 
Fax +62-21-782-9462 

www.wwf.or.id 

 

 

 

BRG dan WWF-Indonesia Sepakati Kerjasama  

untuk Penyelamatan Ekosistem Gambut  

 
Jakarta, 16 Oktober 2017 – Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Yayasan WWF-Indonesia 

menyepakati kerja sama untuk menyelamatkan ekosistem gambut sebagaimana dituangkan 

dalam bentuk nota kesepahaman yang ditandatangani hari ini di Hotel Crowne Plaza, Jakarta. 

Kerja sama ini dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan restorasi gambut di 5 Kesatuan 

Hidrologis Gambut (KHG) pada empat provinsi yaitu Jambi, Riau, Kalimantan Tengah dan 

Kalimantan Selatan. 

 

Nazir Foead, Kepala BRG mengatakan, “Upaya restorasi gambut perlu kerja sama dengan 

banyak pihak, jadi kontribusi para pihak itu penting. Contohnya WWF-Indonesia yang 

mempunyai pengalaman restorasi gambut di Sebangau, Kalimantan Tengah, ini menjadi nilai 

tambah bagi kerja sama ini”.  

 

Pemulihan ekosistem gambut ini merupakan target pemerintah Indonesia untuk menurunkan 

emisi sebanyak 29% atas upaya sendiri dan dengan kerjasama internasional sampai 41%. Data 

dari dokumen NDC Indonesia (Kontribusi Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah 

kaca-National Determined Contribution) yang dilaporkan ke UNFCCC (United Nation 

Framework Convention on Climate Change) menyebutkan sebanyak 63% dari total emisi 

Indonesia berasal dari perubahan lahan, kerusakan lahan gambut dan kebakaran hutan. 

Berdasarkan data tersebut, maka sangat strategis bagi Indonesia untuk memulihkan lahan 

gambut demi mencapai target penurunan emisi tersebut.    

 

Saat ini, Indonesia mempunyai 865 KHG seluas 24.667.804 hektar, dengan rincian: Sumatera 

207 KHG (9.604.529 hektar), Kalimantan 190 KHG (8.404.818 hektar), Sulawesi tiga KHG 

(63.290 hektar), dan Papua 465 KHG (6.595.167 hektar), yang ditetapkan sebagai fungsi 

lindung ada 15 KHG. Sedang peta fungsi ekosistem gambut nasional mencakup fungsi 

lindung seluas 12.398.482 hektar dan fungsi budidaya seluas 12.269.321 hektar. 

 

“Kami punya capaian untuk menyelamatkan hutan dan keanekaragaman hayati Indonesia, 

beberapa di antaranya berada pada lahan gambut” ujar Rizal Malik, CEO WWF-Indonesia. 

Lanjut Rizal, “Indonesia punya 24 juta hektar total lahan gambut, 12,2 juta hektar berada 

dalam kondisi rusak, dan dua juta hektar berada kondisi kritis yang penguasaannya ada di 

tangan swasta, masyarakat, dan pemerintah baik pusat maupun daerah. Untuk mencapai target 

restorasi yang telah ditetapkan tidak mungkin dilakukan oleh BRG sendiri namun perlu 

banyak pihak berkontribusi membantu pencapaian target ini”. 

  

Lima KHG yang akan dikerjakan bersama oleh BRG dan WWF-Indonesia mencakup: (a) 

KHG Sungai Mendahara-Sungai Batanghari, Provinsi Jambi, seluas 201,382.8 ha; (b) KHG 

Sungai Siak Kecil-Sungai Rokan, Provinsi Riau, seluas 832,458.33 ha; (c) KHG Sungai 

Kahayan-Sungai Sebangau, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 451,507.4 ha; (d) KHG 
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Sungai Katingan-Sungai Sebangau, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 823,060.3 ha; dan (e) 

KHG Sungai Ambawang-Sungai Kubu, Provinsi Kalimantan Barat, seluas 50,939.39 ha. 

Khusus untuk KHG Jambi, WWF-Indonesia mendapat dukungan dari Millennium Challenge 

Account – Indonesia (MCA-Indonesia). 

 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam kerja sama ini antara lain perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan, pengembangan sumber daya, penguatan partisipasi dan edukasi, 

koordinasi penguatan kebijakan, serta penelitian dan pengembangan terkait dengan kegiatan 

restorasi gambut. 
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Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi: 

 

➢ Diah R. Sulistiowati | Forest and Terrestrial Species Campaign Coordinator | WWF-

Indonesia |  dsulistiowati@wwf.id  | +6281 1100 4397 

➢ Zulfira Warta | REDD Forest and Climate Coordinator | WWF-Indonesia | 

zwatra@wwf.id | +6281 2125 0127 

 

 
Tentang WWF-Indonesia 

WWF-Indonesia adalah organisasi konservasi nasional yang mandiri dan merupakan bagian dari jaringan 

global WWF. Mulai bekerja di Indonesia pada tahun 1962 dengan penelitian badak jawa di Ujung Kulon, 

WWF-Indonesia saat ini bergiat di 34 wilayah kerja lapangan di 17 provinsi mulai dari Aceh hingga Papua. 

Didukung oleh sekitar 500 staf, WWF-Indonesia bekerja bersama pemerintah, masyarakat lokal, swasta, LSM, 

masyarakat madani, dan publik luas. Sejak 2006 hingga 2013, WWF-Indonesia didukung oleh sekitar 64.000 

supporter di dalam negeri. Kunjungi www.wwf.or.id. 
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